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https://youtu.be/ReK_wNeXCLQ

Aula presencial é obrigatória em nove estados brasileiros
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/aula-presencial-e-obrigatoria-em-nove-estados-brasileiros/

Ministro da Educação atribui demora para retomada das aulas presenciais a “embates” com sindicatos e
professores
https://www.msn.com/pt-br/noticias/educacao/ministro-da-educa%c3%a7%c3%a3o-atribui-demora-para-retomadadas-aulas-presenciais-a-%e2%80%9cembates%e2%80%9d-com-sindicatos-e-professores/arAAPITRh?ocid=msedgdhp

Governo afirma que universidades federais não podem adotar 'passaporte da vacina' para atividades
presenciais
https://br.noticias.yahoo.com/governo-afirma-que-universidades-federais-002439450.html

Como será o retorno às aulas da educação infantil?
https://catracalivre.com.br/quem-inova/como-sera-o-retorno-as-aulas-da-educacao-infantil/

Impulsionados pela pandemia, professores se tornam também youtubers
https://www.dw.com/pt-br/impulsionados-pela-pandemia-professores-se-tornam-tamb%C3%A9m-youtubers/a59508760

MEC lança plataforma de avaliação de estudantes pós-pandemia
https://noticias.r7.com/educacao/mec-lanca-plataforma-de-avaliacao-de-estudantes-pos-pandemia-08102021

Novo ensino médio começa em 2022 de forma desigual pelo país
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/10/10/novo-ensino-medio-comeca-em-2022-de-forma-desigual-pelopais.ghtml

Programa Itinerários Formativos do MEC teve adesão de todos os 27 estados brasileiros
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/10/programa-itinerarios-formativos-do-mec-teveadesao-de-todos-os-27-estados-brasileiros

Acre deve receber 1,2 milhão de aporte financeiro do MEC para escolas de ensino médio em tempo
integral
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2021/10/22/acre-deve-receber-12-milhao-de-aporte-financeiro-do-mec-paraescolas-de-ensino-medio-em-tempo-integral.ghtml

Professores protestam contra a retirada da Filosofia da grade curricular
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/professores-protestam-contra-a-retirada-da-filosofia-dagrade-curricular-1.707777

MEC lança curso de formação para professores da educação infantil
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/10/mec-lanca-curso-de-formacao-para-professoresda-educacao-infantil

MEC institui Plataforma Aprenda Mais para a oferta de cursos on-line e gratuitos

https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/10/mec-institui-plataforma-aprenda-mais-para-aoferta-de-cursos-on-line-e-gratuitos

MEC lança programa que vai levar laboratórios de tecnologia a professores
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/10/mec-lanca-programa-que-vai-levar-laboratorios-detecnologia-a-professores

Vagas remanescentes do Fies serão preenchidas pela classificação geral
https://www.poder360.com.br/educacao/vagas-remanescentes-do-fies-serao-preenchidas-pela-classificacao-geral/

MEC lança ferramenta que avalia nível de aprendizagem dos estudantes
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/10/mec-lanca-ferramenta-que-avalia-nivel-deaprendizagem-dos-estudantes

MEC lança campanha sobre cursos gratuitos para professores
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-10/mec-lanca-campanha-sobre-cursos-gratuitos-paraprofessores

MEC sugere mudanças em projeto que atualiza a Lei do Fundeb
Fonte: Agência Câmara de Notícias
https://www.camara.leg.br/noticias/819887-mec-sugere-mudancas-em-projeto-que-atualiza-a-lei-do-fundeb/

MEC promove Seminário de Educação Bilíngue de Surdos
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-profissional/2021/10/4955689-mec-promoveseminario-de-educacao-bilingue-de-surdos.html

MEC publica guia para tirar dúvidas sobre as notas do Enem
https://noticias.r7.com/educacao/mec-publica-guia-para-tirar-duvidas-sobre-as-notas-do-enem-13102021

MEC estima avaliar mais de 6 milhões de alunos pelo Saeb
https://noticias.r7.com/educacao/mec-estima-avaliar-mais-de-6-milhoes-de-alunos-pelo-saeb-08102021

MEC lançou uma formação de 200 horas para atualizar professores da educação infantil
https://defesa.com.br/mec-lancou-uma-formacao-de-200-horas-para-atualizar-professores-da-educacao-infantil/

Inep publica a cartilha do Saeb 2021
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-basica/2021/10/4956137-inep-publica-a-cartilha-dosaeb-2021.html

Unicamp oferece bolsas para projetos de mestrado internacional
https://noticias.r7.com/educacao/unicamp-oferece-bolsas-para-projetos-de-mestrado-internacional-04102021

Governo de Rondônia proíbe uso da linguagem neutra em escolas públicas e privadas
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2021/10/21/governo-de-rondonia-proibe-uso-da-linguagem-neutra-emescolas-publicas-e-privadas.ghtml

Comissão de Educação debate ensino híbrido
https://www.camara.leg.br/noticias/819108-comissao-de-educacao-debate-ensino-hibrido/

Conselho não pode proibir registro de formados por EAD, determina TRF-1
https://www.conjur.com.br/2021-out-18/conselho-nao-proibir-registro-formados-eadtrf?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Aluna tem derrota na Justiça após ser expulsa por ofender professor: “Pamonha”
https://www.metropoles.com/brasil/aluna-tem-derrota-na-justica-apos-ser-expulsa-por-ofender-professor-pamonha

Diploma internacional no EAD atrai estudantes durante a pandemia
https://noticias.r7.com/educacao/diploma-internacional-no-ead-atrai-estudantes-durante-a-pandemia-24102021

Acnur cria site para acesso à educação de jovens refugiados no Brasil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/internacional/audio/2021-10/acnur-cria-site-para-acessoeducacao-de-jovens-refugiados-no-brasil

China promulga lei para reduzir pressão das tarefas escolares
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/10/23/china-promulga-lei-para-reduzir-pressao-das-tarefasescolares.ghtml

'Por que não podemos estudar?', questionam afegãs adolescentes
https://noticias.r7.com/internacional/por-que-nao-podemos-estudar-questionam-afegas-adolescentes-17102021

Professor da Universidade do Porto despedido por ter no currículo artigos “sem credibilidade científica”
https://www.publico.pt/2021/10/07/sociedade/noticia/professor-universidade-porto-despedido-curriculo-artigoscredibilidade-cientifica-1979552
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